
 
 

 

Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky  
Týden 50/2018 

 

 
1) Dění na MZe 

 
 Pozastavení výplaty dotací. Po jednání europoslanců v Štrasburku tento týden se mezi 

zemědělci začala šířit informace, že údajný střet zájmů premiéra České republiky ve vztahu 
k dotační podpoře holdingu Agrofert povede k pozastavení výplaty veškerých dotačních 
podpor pro Českou republiku, tedy pro všechny žadatele. Na tomto místě je třeba ještě 
jednou potvrdit, že to není pravda a naopak vše bude pro všechny ostatní žadatele 
probíhat standardní cestou. Podle všeho se pozastavení výplaty dotačních podpor týká 
pouze holdingu Agrofert a pouze projektových opatření z Programu rozvoje venkova. 
Podle výkladu tuzemského zákona o střetu zájmů se totiž nesmí firmy člena vlády ucházet 
o veřejné zakázky, investiční pobídky nebo nenárokové dotace, to znamená dotace 
investiční. Argumentace Evropského parlamentu a nyní i Evropské komise ve střetu zájmů 
nicméně identifikuje premiéra ČR jako tzv. „konečného uživatele výhod“ ze svěřeneckého 
fondu, který holding spravuje. Navíc podle výkladu EK existuje teoretická možnost, že může 
premiér přes další členy vlády rozhodovat o tom, kteří žadatelé podpory dostanou. Pro 
podpory nárokové (typicky SAPS, ANC) jsou vždy nastavena jasná objektivní kritéria, která 
nemůže ze své pozice člen vlády ovlivnit. U podpor nenárokových (investiční projekty) má 
celou záležitost prošetřit zvláštní audit, který Komise chystá na začátek roku. Více 
podrobností naleznete v tiskové zprávě SZIF -  https://bit.ly/2UEiN5r 
 

 Ztraceno v překladu. K omylu došlo pravděpodobně vinou simultánního tlumočení slov 
komisaře pro rozpočet Gűntera Oettingera, který v originále hovořil o pozastavení výplaty 
dotací pouze pro Agrofert, nicméně v překladu se objevila formulace, která naznačovala, že 
se má jednat o pozastavení výplaty dotací pro celou Českou republiku. Komisař totiž ve 
stejném vystoupení hovořil o návaznosti unijních fondů na rozpočet České republiky a 
skutečnosti, že od 2. srpna nebyly ČR vyplaceny prostředky z unijních fondů, respektive, že 
od tohoto data nedochází k relevanci mezi rozpočtem ČR a rozpočtem EU. ČTK pak tuto 
informaci převzala a interpretovala jako pozastavení unijních fondů pro celou ČR.  

 
 Střet zájmů ve vyjednávání reformy? Plenární zasedání Evropského parlamentu se 

střetem zájmů premiéra ČR zabývalo mimo jiné na základě výzvy české pobočky Amnesty 
International, která dopisem oslovila Evropskou komisi a jednotlivé frakce Evropského 
parlamentu. V dopisu AI mimo jiné upozorňovala na skutečnost, že by premiér mohl 
zasahovat do vyjednávání o reformě Společné zemědělské politiky po roce 2020 s cílem 
ochránit vlastní investice. Některá média nicméně přiznávají, že Česká republika i v minulých 
reformách zastávala velmi podobné pozice jako nyní, které vycházejí z objektivních 
ukazatelů jako je vlastnická a velikostní struktura zemědělských podniků v ČR.  

 
 SZIF začíná vydávat rozhodnutí na dojnice. Mezi žadatele bude rozděleno přes 1,3 

miliardy korun. Letošní sazba je ve srovnání s loňským rokem vyšší, více na: 

http://www.akcr.cz/txt/szif-zacina-vydavat-rozhodnuti-na-dojnice 
 

 
 

 
 
 
 
 

https://bit.ly/2UEiN5r
http://www.akcr.cz/txt/szif-zacina-vydavat-rozhodnuti-na-dojnice


 
 

2) Dění v EU 

 Byl ukončen sběr pozměňovacích návrhů k návrhu zprávy Evropského parlamentu 

k Strategickým plánům SZP po roce 2020. Celkem bylo přijato 4.810 pozměňovacích 

návrhů; některé politické frakce požadují dosažení úplné externí konvergence (srovnání 

plateb do průměru) do roku 2027, zavedení povinného zastropování přímých plateb na 

úrovni EU vztažené na celý holding, či úplné zastropování plateb již nad 50.000 EUR 

 

 Externí konvergence: Většina předložených pozměňovacích návrhů odmítá navržený postup 
Komise stran externí konvergence a požaduje dosažení úplné externí konvergence směrem 
k průměrné výši přímých plateb do roku 2027. Tento návrh podpořila i politická frakce 
Evropského parlamentu Zelení (celkem 52 europoslanců). 

 

 Definice skutečného zemědělce: Podle převážné většiny pozměňovacích návrhů by mělo 
být na dobrovolnosti členských států, zda se definici rozhodnou využívat či nikoli. Část 
europoslanců podpořila posílení důrazu na rodinný typ farem, jednalo se o europoslance 
z frakcí EPP (za ČR Luděk Niedermayer), GUE/NGL a S&D. Španělská europoslankyně Lydia 
Senra Rodriguez předložila návrh, aby mezi kritéria, podle kterých bude hodnocen skutečný 
zemědělec, byly zařazeny i požadavky týkající se povinnosti zemědělce mít trvalé bydliště 
v místě činnosti, přičemž alespoň 50 % příjmů zemědělce bude tvořeno jeho zemědělskou 
činností, která mu bude zabírat minimálně 50 % pracovního času. Podle Rodriguez by dále 
neměly být společnosti s ručením omezeným považovány za skutečné zemědělce, ale za 
zemědělce průmyslové. 

 

 Zastropování: Řada europoslanců napříč politickými frakcemi Evropského parlamentu 
podpořila dobrovolnou implementaci zastropování přímých plateb, největší podporu tomuto 
modelu vyjádřila frakce EPP (z českých a slovenských europoslanců dobrovolné zastropování 
podpořili z EPP Pavel Svoboda a Michaela Šojdrová; z S&D Pavel Poc, Monika Smolková, 
Vladimír Maňka a Olga Sehnalová; z ALDE Dita Charanzová, Martina Dlabajová a Pavel 
Telička; a z GUE/NGL Kateřina Konečná a Jaromír Kohlíček). V případě zastropování 
přímých plateb ale politická frakce GUE/NGL jednotně předložila pozměňovací návrh 
odmítající možnost odečíst od částky, která bude zastropována, náklady na 
mzdy. Politická frakce Zelených jednotně předložila návrh na zavedení povinného 
zastropování, které by se mělo vztahovat na všechny přímé platby a na celý 
holding. Degresivita přímých plateb by přitom začínala již na 35.000 EUR, přičemž nad 
50.000 EUR by byly přímé platby stropovány 100 %. 

 

 VCS platby (citlivé komodity). Politická frakce Zelených opět jednotně předložila návrh na 
snížení celkové obálky pro VCS platby na 10 %. Druhou nejsilnější podporu získal návrh na 
zachování současné úrovně VCS plateb na 13 + 2 %, který předložila část europoslanců frakcí 
S&D, GUE/NGL, EPP, ALDE, ECR, a EFD. Významnou podporu pak získal i návrh na 
navýšení stropu na 16 + 4 %, který podpořili i zástupci CZ & SK (z EPP Pavel Svoboda a 
Michaela Šojdrová; z S&D Vladimír Maňka; z GUE/NGL Jaromír Kohlíček a Kateřina 
Konečná; a z ALDE Martina Dlabajová a Dita Charanzová). Český europoslanec Pavel Poc 
z S&D podpořil navýšení VCS plateb na 25 + 5 %, těmto návrhům vyjádřili podporu další dva 
europoslanci z Rumunska a jeden z Bulharska. 

 
 
 



 

 Co dál? Nyní se čeká na překlad všech pozměňovacích návrhů a na vytvoření kompromisního 
znění zprávy Evropského parlamentu k Strategickým plánům. Optimistické předpoklady 
očekávají hlasování v COMAGRI (zemědělském výboru EP) v březnu a v plénu v dubnu 
příštího roku. Realistické odhady nicméně počítají s vyčkávací taktikou do doby, dokud 
nebude jasno o rozpočtu a novém složení parlamentu a komise (konec roku). 

 Rakouské předsednictví končí. Současně s koncem roku končí půlroční předsednictví 
sousedního Rakouska Radě Evropské unie. Předsedající stát předkládá závěry jednotlivých 
zasedání Rady a ke konci svého mandátu vydává pro další předsednickou zemi dokument, 
ve kterém mapuje posun v uzavírání jednotlivých legislativních kapitol, které si předsednictví 
předsevzalo dořešit. Největším problémem, který nedokázalo rakouské předsednictví jasně 
vyřešit je otázka tak zvaného nového prováděcího mechanismu. Ten předpokládá, že členské 
státy budou Evropské komisi předkládat „strategické plány“, ve kterých budou identifikovat 
hlavní problémy, definovat indikátory a systém hodnocení jejich plnění včetně finanční alokace 
na jednotlivé intervence.  

 Strategické plány. Tady právě leží největší kámen úrazu. Zatímco členské státy nemají 
problém s principem strategických plánů jako takových, problém se ukazuje v nastavení 
konkrétních indikátorů a hlavně v zajištění kompatibility strategických plánů napříč Evropskou 
unií. Dost dobře se totiž může stát, že v rámci jednotného trhu bude existovat několik zcela 
odlišných systémů podpor. To by mohlo ke konci roku 2020, kdy bude Komise strategické 
plány schvalovat, představovat problém. I vzhledem k této skutečnosti se dnes již oficiálně 
počítá s přechodným obdobím pro roky 2021 a 2022, kdy by pravděpodobně měla platit 
současná pravidla s financováním z rozpočtového provizoria nebo nového rozpočtu, pokud se 
jej do té doby podaří schválit.  

 

 Nejistota ohledně rozpočtu. Původní plán Evropské komise předpokládal, že se členské 
státy dohodnou na zvýšení národních odvodů do rozpočtu Evropské unie v souvislosti 
s odchodem Velké Británie z EU do voleb do Evropského parlamentu. Podle současných 
optimistických odhadů nicméně můžeme podobnou dohodu čekat nejdříve v říjnu. Vyčkávací 
taktika by nicméně mohla souviset s nedávným rozhodnutím Evropského soudního dvora 
ohledně Brexitu, kdy soud dal za pravdu interpretaci primárního práva, která umožňuje článek 
50 SFEU (vystoupení z Unie) zpětně revokovat. Vystoupení Británie s ohledem na 
vnitropolitickou situaci ve Spojeném království tak nemusí být ještě zcela uzavřenou 
záležitostí.  
 

 Nekalé obchodní praktiky. Ve středu mělo dojít k dohodě mezi zástupci Evropského 
parlamentu a Rady ohledně budoucí podoby Směrnice proti nekalým obchodním praktikám 
v dodavatelsko-odběratelských vztazích v zemědělství a potravinářství. Podle všeho se tak 
vyjednávání přesunou do agendy budoucího rumunského předsednictví. 
 

 

 Proč nebylo dosaženo dohody? Jádrem pudla je podle všeho „strop“, který má určit 
působnost směrnice. Prvotním záměrem Komise bylo ochránit jen menší zemědělce a 
potravináře s obratem menším než 50 milionů euro ročně. Evropský parlament v čele se 
zpravodajem legislativy Paolem de Castrem nicméně vyjádřil přesvědčení, že by žádný 
podobný strop pro ochranu před nekalými praktikami existovat neměl, protože neférové 
jednání poškozuje všechny dodavatele bez ohledu na jejich velikost. Rakouské předsednictví 
předneslo závěry rady, které stanovily limit ve výši 150 milionů euro ročního obratu. Na tento 
kompromis nicméně Parlament nepřistoupil. Nejasnosti jsou také ohledně seznamu nekalých 
praktik. Prvotní návrh totiž obsahoval pouze osm definic, přičemž při jednání v parlamentu byl 
tento seznam značně rozšířen s odkazem na faktickou zbytečnost směrnice, pokud by se 
vztahovala jen na omezený počet nekalých praktik.  

 

 

 

 



 

 Co dál? Uzavřít vyjednávání by tak po novém měli Rumuni, kteří na jedné straně vyjádřili 
překvapení, na druhé straně vzhledem k tomu, že pravděpodobně nebudou moci uzavřít 
složku Společné zemědělské politiky, mají příležitost dotáhnout dokonce alespoň nekalé 
obchodní praktiky. Tuto problematiku otevřelo slovenské předsednictví a spojilo ji s tématem 
dvojí kvality, přičemž Rumunsko má jako další stát bývalého východního bloku podobné 
zkušenosti a motivaci situaci vyřešit.  

 

 
3) Z webu AK ČR (aneb co Vám možná uteklo) 

  
 Seznam doporučených odrůd 2019. 

http://www.akcr.cz/txt/seznam-doporucenych-odrud-2019#obsah 
 

 Cenové hlášení prasata a selata 2018. 
http://www.akcr.cz/txt/cenove-hlaseni-prasata-a-selata-rok-2018#obsah 
 

 Návod na podávání povinných prohlášení pro vinaře. 
http://www.akcr.cz/data_ak/18/v/Navod_na_podavani_prohlaseni.pdf 
 

 
 
4) AK ČR v médiích 
 
 Komentář ke skutečnému zemědělci. 

http://www.akcr.cz/txt/komentar-jana-dolezala-na-dotace-nemusi-dosahnout-ani-mensi-
zemedelci-pro-cesko-bude-problem-kontrolovat-vazby-mezi-podnik 

 

 
5) Z programu prezidenta AK ČR 

 

K dispozici jsou na webu detailnější informace z jednání a vystoupení, která se uskutečnila 
minulý týden: 

 

K jednání kulatého stolu na MZe:  
http://www.akcr.cz/txt/agrarni-komora-na-jednani-kulateho-stolu-na-ministerstve-zemedelstvi 

 

K vystoupení v Rakovníku:  

http://www.akcr.cz/txt/prezident-na-setkani-zemedelcu-oak-rakovnik 

 

K vystoupení na setkání zemědělců Vysočiny a Jižních Čech:  

http://www.akcr.cz/txt/ak-cr-na-tradicnim-setkani-zemedelcu-jihoceskeho-kraje-a-vysociny 

 
 

 
10/12               setkání se zástupci bramborářů 
                        jednání s náměstkem MZe 
 
11 a 12/12       konference k SZP – Rumunsko - výstup zde:  

http://www.akcr.cz/txt/v-bukuresti-podepsalo-sedm-statu-deklaraci-k-szp 
 
13/12               PSP ČR jednání ke klecovým chovům kožešinových zvířat 
                        MF podnákladové ceny 
 
V případě dotazů nebo žádostí o prezentace pana prezidenta se prosím obracejte na 
dubravska@akcr.cz.  
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6) Činnost zaměstnanců Úřadu 

 

 Od 22. ledna bude AK ČR pořádat sérii seminářů na téma ZLEPŠENÍ 
KONKURENCESCHOPNOSTI PRVOVÝROBCŮ PŘIDÁNÍM HODNOTY DO POTRAVIN 
BEZ/S GM SUROVIN/AMI, KRMIV/Y. Více podrobností můžete nalézt zde: 
http://www.akcr.cz/txt/seminare-zlepseni-konkurenceschopnosti-prvovyrobcu-
pridanim-hodnoty-do-potravin-bez-s-gm-surovin-ami-krmiv-y#obsah 

 

 

 Tajemník úřadu se zúčastnil posledního letošního jednání měsíční pracovní skupiny 
POCC/CCC, která vyhodnocuje činnost Úřadu a prezídia COPA-COGECA za uplynulý 
měsíc. Pozvání na jednání přijal Achim Irimescu, vedoucí Stálého zastoupení Rumunska 
při Evropské unii, který zde prezentoval hlavní priority chystaného rumunského 
předsednictví Radě. Irimescu zopakoval rumumskou pozici, která znamená především 
zajištění dostatečného rozpočtu pro SZP, jasné „ne“ zastropování dotací v jakékoli formě, 
srovnání plateb mezi východem a západem (externí konvergence) a podpora pro citlivé 
komodity a především proteinové plodiny (Rumunsko bude chtít po EK, aby přišla 
s konkrétním vyjádření proteinového plánu do konkrétní legislativy a podpor). Kromě jiného 
se hovořilo také o situaci na trhu (především s vepřovým masem), legislativě k nekalým 
obchodním praktikám a Africkém moru prasat Zápis bude k dispozici v nejbližších dnech 
v sekci interní zprávy pro členy.  

 
 
7) Organizační záležitosti Úřadu 

 
 Na 10. ledna plánujeme zasedání sněmoven Agrární komory České republiky. V pondělí 

17. prosince by měla všem delegátům odejít pozvánka. Prozatím přejeme příjemné a klidné 
prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku. 
 

 Příští kratší vydání týdenního zpravodajství se chystá na středu 19. prosince s ohledem na 
ještě jedno letošní jednání Rady ministrů zemědělství v Bruselu a zvláštní jednání 
k Afrického moru prasat, které je chystáno právě na středu.  

 
 Zapojte se prosím do dotazníku k preciznímu zemědělství na této adrese. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Survey-PAT-EU-2018 
 

 
 

 

 

Dne 14. 11. 2018 vypracoval Ing. Jan Doležal. 

(dolezal@akcr.cz) 
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